Ηλεκτρονική Εφημερίδα 6ου ΓΕΛ Τρικάλων

Αριθμός Φύλλου:21 – 12/12/2016

Ψηφιακά Δρώμενα
Υπεύθυνοι Καθηγητές:
“Σας περιμένουμε όλους στη ραδιοφωνική μας παρέα κάθε Δευτέρα
- Αραμπατζή Θεανώ, ΠΕ 06 στις 22:00, μέσα από τη συχνότητα του European School Radio”
- Μπάνος Δημήτρης, ΠΕ19 http://www.europeanschoolradio.eu
Ο κόσμος με την ηλεκτρονική πένα των μαθητών μας

http://6lyk-trikal.tri.sch.gr

Μυαλό και Δουλειά
► Εκείνος που θέλει να ταρακουνήσει τον

κόσμο, ας ταρακουνήσει τον ευατό του
πρώτος. Σωκράτης

Η γνώμη μας
Συνεχίζουμε τη μαθητική-δημοσιογραφική πορεία για
7η συνεχόμενη χρονιά! Με αφορμή το 21ο τεύχος της
σχολικής μας εφημερίδας κάναμε μια ιστορική αναδρομή
στην αρχαιότητα συνδυάζοντας τα παλαιότερα με τα
σύγχρονα δεδομένα. Στα πλαίσια αυτά, μας δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την έκθεση Στρατιωτικής
Μουσικής και να μοιραστούμε τις εντυπώσεις μας μαζί
σας και παραμένοντας στο ίδιο μουσικό πλαίσιο, ήρθαμε
σε επαφή με τον διεθνούς φήμης μπάσο Δημήτρη Καβράκο. Μέσα στα πλαίσια της αναζήτησής μας γυρίσαμε
στο παρελθόν και μελετήσαμε τη γυναικεία φύση και τον
καλλωπισμό της, συγκρίνοντας έτσι τα τότε δεδομένα με
τα σημερινά selfies που αντιπροσωπεύουν την αδικαιολόγητη εμμονή του ατόμου στην εγωιστική προβολή
του. Ρωτήσαμε τον προπονητή μπάσκετ των Τρικάλων
κο. Καστρίτη για τον ομαδικό αθλητισμό και το επάγγελμα του προπονητή. Δεν παραλείψαμε, φυσικά, την
καθημερινότητα των εφήβων, που ως γνωστόν αποτε-

λούν τη νέα γενιά, που με τις απόψεις και τα οράματά
τους θα διαμορφώσουν τη μελλοντική πολιτική. Όλα
αυτά, όμως, επισκιάζονται από την τεχνολογική ανάπτυξη και την επίμονη ενασχόληση των νέων με αυτήν,
ο οποία πολλές φορές τους παρασύρει και τους οδηγεί
στην κοινωνική αποχαύνωση. Μέσα από όλα αυτά ελπίζουμε να προσεγγίσαμε τα ενδιαφέροντα σας και θέλουμε να πιστεύουμε πως τα άρθρα που ακολουθουν θα
σας φανούν ιδιαίτερα ελκυστικά.
Καλή σας ανάγνωση, μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου μας: http://6lyk-trikal.tri.sch.gr
Σημ: Σας περιμένουμε όλους τη Δευτέρα στις 22:00 στην
εκπομπή μας από την συχνότητα του European School
Radio. http://europeanschoolradio.eu
Οι αρχισυντάκτριες:
- Παπαζήση Σοφία
- Μόκα Δώρα

Σελίδα: 2

Ενότητα: Συνέντευξη

Δημήτρης Καβράκος
► Συνέντευξη με τον διάσημο Τρικαλινό βαθύφωνο

Ο βαθύφωνος Δημήτρης Καβράκος
γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 1946
στα Τρίκαλα Θεσσαλίας και σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. Θεωρείται ένας από τους πιο
σημαντικούς μπάσους του Λυρικού
Θεάτρου. Έκανε το ντεμπούτο του στο
ρόλο του Ζαχαρία (Ναμπούκο) στην
Εθνική Λυρική Σκηνή. Στην Ιταλία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Ρέκβιεμ του Βέρντι στο Σπολέτο, και το
1976 έκανε το ντεμπούτο του στο Έιβερυ Φίσερ Χολ του Κέντρου Λίνκολν,
στην Αμερική, στο έργο του Ρεφίτσε
Σικελία. Το 1979 έκανε το ντεμπούτο
του στη Μετροπόλιταν Όπερα ως
Μέγας Ιεροεξεταστής στον Ντον Κάρλος. Ο Δημήτρης Καβράκος έχει μόνιμη συνεργασία με την Εθνική Λυρική
Σκηνή και συχνές εμφανίσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ Αθηνών.
Με αφορμή την επίσκεψή του στα
Τρίκαλα τον Μάιο, μας παραχώρησε
μια συνέντευξη.
Ερ: Πώς ξεκίνησατε;
Απ: Ήμουν 14 χρονών όταν πήγα στη
Δημοτική Χορωδία Τρικάλων και μετά
από 2 χρόνια στη Χορωδία Τρικάλων
της Παπαστεφάνου.
Ερ: Θα θέλαμε να μάθουμε αν η

πρώτη σας επαφή με τη μουσική ήταν
πρωτοβουλία δικιά σας ή των γονέων
σας.
Απ: Ναι, ήταν δικιά μου απόφαση,
γιατί από τότε που μπορώ να θυμηθώ
τον εαυτό μου μου άρεσε το τραγούδι.
Ερ: Σε ποια ηλικία αρχίσατε να ασχολείστε με τη μουσική και συγκεκριμένα
με το τραγούδι;
Απ: Επαγγελματικά ξεκίνησα όταν
αποφοίτησα από το Εθνικό Ωδείο
Αθηνών, στα 21 μου χρόνια, όπου και
με προσέλαβαν στην Εθνική Λυρική
Σκηνή σαν Σολίστ.
Ερ: Αναρωτηθήκαμε αν αντιμετωπίσατε δυσκολίες στο ξεκίνημα της καριέρας σας.
Απ: Θα μπορούσα να πω ότι γενικά
στην καριέρα μου ήρθαν όλα ευνοϊκά
και ο Θεός με βοήθησε να φτάσω εκεί
που έφτασα και εκεί που ονειρευόμουνα! Βέβαια, όπως και οι σοφοί μας
πρόγονοι έλεγαν: ΣΥΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΧΕΙΡΑ ΚΙΝΕΙ… έτσι κι εγώ δούλεψα
με πολύ αφοσίωση και αγάπη για
αυτό που στόχευα να κάνω.
Ερ: κ. Καβράκο, έχετε πολλά χρόνια
που δίνετε παραστάσεις. Πως ήταν η
πρώτη σας εμπειρία πάνω στη σκηνή;
Απ: 40 ΧΡΟΝΙΑ τραγούδησα σε όλα
τα μεγάλα Λυρικά Θέατρα του κόσμου! Η πρώτη μου παράσταση ήταν

στον Μαγικό Αυλό στην Εθνική Λυρική
Σκηνή. Η συγκίνηση μου ήταν απερίγραπτη και θα την θυμάμαι πάντα!
Ερ: … έχετε ακόμα άγχος πάνω στη
σκηνή;
Απ: Βεβαίως! Το άγχος ποτέ δε φεύγει από ένα σωστό και υπεύθυνο καλλιτέχνη. Πάντα θέλεις να ξεπεράσεις
τον εαυτό σου και να κάνεις το καλλίτερο.
Ερ: Θα θέλαμε να μάθουμε αν κάποιος ρόλος που ερμηνεύσατε ήταν
ιδιαίτερος για εσάς.
Απ: Στην όπερα DONCARLOτου
VERDI, όπου τραγούδησα το ρόλο
του Φιλίππου.
Ερ: Έχετε συνεργαστεί με πολλούς
μεγάλους μουσικούς στο χώρο του
τραγουδιού. Σας βοήθησε ιδιαίτερα
κάποια συνεργασία;
Απ: Έχω συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο της όπερας! Απόμαέστρους: LEVINE, MUTI,
SOLDI, ABADO, PATANE, SANDI και
πολλούς άλλους. Από τραγουδιστές:
PAVAROTTI, DOMINGO, CARERAS,
GIAN CANNARO, CRAUS, SCOTO,
CABALLE, SOUTHERLAND, FRENI,
HORN STRATAS και πολλοί άλλοι.
Ο Levine, καλλιτεχνικός διευθυντής
της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας
Υόρκης, ήταν πολύ σημαντικός στην
καριέρα μου, όπου τραγούδησα μαζί
του για 30 χρόνια στην ΜΕΤ.
Επίσης, ο Pavarotti με βοήθησε
στην Ιταλία, όπου μου έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστώ με την γυναίκα
του για πολλά χρόνια, που ήταν φημισμένη μάνατζερ.
Ερ: Θέλαμε να μάθουμε ποια ήταν η
καλύτερη συμβουλή που σας έχουν
δώσει.
Απ: Συμβουλές δεν είχα στην καριέρα
μου από κανέναν! Προχώρησα με το
ένστικτό μου και τη δύναμη της ψυχής
μου! Πίστευα βαθιά μέσα μου ότι θα
κερδίσω και ότι ο Θεός, με την πίστη
που είχα σε Αυτόν, θα με βοηθήσει να
πραγματοποιήσω το όνειρό μου, που
όπως και έγινε!
Ερ: Υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης
που αποτελεί πρότυπο για εσάς;
Απ: Ο διάσημος μπάσος Νίκος Ζαχαρίου ήταν το πρότυπό μου στα πρώτα
βήματα της καριέρας μου. Τον θαύμαζα και ήθελα να του μοιάσω.
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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Ενότητα: Συνέντευξη

Έχουμε μάθει να προχωράμε
► Η αγάπη μου για τα Τρίκαλα δεν ξεθωριάζει
πρόεδρο.
Απ: Τίποτα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ο χρόνος μόνο θα δείξει.
Απλώς ελπίζω, όπως πιστεύω και οι
περισσότεροι Αμερικάνοι, σε μια
ήρεμη και ειρηνική πολιτική.
Ερ: …και πώς του φαίνονται οι δηλώσεις του.
Απ: Με τρομάζουν ασφαλώς και με
πολλές δηλώσεις του δεν συμφωνώ,
αλλά αφού έγινε πρόεδρος θα του
δοθεί η ευκαιρία να κριθεί.
Ερ: Τέλος, τον ρωτήσαμε πώς βλέπει
την κατάσταση στην Ελλάδα.
Απ: Πολύ δύσκολη και ειλικρινά λυπάμαι που ο Ελληνικός λαός έφτασε
σε αυτό το επίπεδο ζωής!
Εύχομαι ο Θεός να βοηθήσει και να
ανακάμψουμε… Άλλωστε εμείς οι ΕΛΛΗΝΕΣ έχουμε μάθει να προχωράμε
μπροστά, υπερπηδώντας τις δυσκολίες πιστεύοντας στο καλύτερο αύριο!!

Ερ: Στη συνέχεια, θα θέλαμε πολύ να
μάθουμε πώς τον αντιμετωπίζουν τα
νέα παιδιά, οι μαθητές του, λόγω της
πολυετής του καριέρας.
Απ: Με αντιμετωπίζουν με μεγάλο
θαυμασμό και εκτίμηση, για αυτό κι
εγώ αγαπώ πολύ τους νέους και θέλω
να τους βοηθήσω όσο μπορώ, δίνοντας τους την εμπειρία μου μέσα από
την καλλιτεχνική μου διαδρομή!
Ερ: Μας εξήγησε γιατί η επιλογή του
δασκάλου είναι σημαντική για την πορεία ενός λυρικού τραγουδιστή.
Απ: Η επιλογή του δασκάλου είναι το
νούμερο 1 στην επιτυχία του τραγουδιστή. Ένας δάσκαλος μπορεί να σε
καταστρέψει ή να σε φτάσει πολύ
ψηλά. Είναι όλα θέμα τεχνικής, που σε
αυτό το κομμάτι μόνο ένας ΚΑΛΟΣ
δάσκαλος μπορεί να σε βοηθήσει.
Ερ: Τι θα λέγατε στα νέα παιδιά που
θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική
και το τραγούδι;
Απ: Αγάπη πολύ, μουσική μόρφωση,
αφιέρωση και σεβασμό στην Τέχνη
αυτή, εκμάθηση ξένων γλωσσών και
ΔΟΥΛΕΙΑ, ΔΟΥΛΕΙΑ, ΔΟΥΛΕΙΑ…
Ερ: Δεν γινόταν να μην τον ρωτήσουμε πώς νιώθει κάθε φορά που γυρίζει στα Τρίκαλα.
Απ: Το άρωμα των Τρικάλων το έχω

βαθιά μέσα στην καρδιά μου, όπου κι
αν βρίσκομαι μπορώ να το μυρίζω.
Όταν, βέβαια, βρίσκομαι εκεί και περπατάω στους δρόμους που μεγάλωσα
και έκανα τα πρώτα μου όνειρα, η
συγκίνηση είναι ΜΕΓΑΛΗ και ποτέ δεν
ξεθωριάζει με το πέρασμα του χρόνου!!
Ερ: Πρόσφατα έγιναν εκλογές στην
Αμερική. Εφόσον μένετε εκεί, θέλουμε
να μάθουμε αν πιστεύετε πως θα βελτιωθεί η κατάσταση με τον καινούριο

Ελπίζω να μπόρεσα να μιλήσω στις
Ψυχές σας και είμαι πραγματικά περήφανος να βλέπω τα Τρικαλινά νιάτα
να έχουν αυτή τη δύναμη για δημιουργία και πρόοδο στην ζωή τους! Εύχομαι όλα τα νεανικά σας όνειρα να
πραγματοποιηθούν σε μια καλύτερη
Ελλάδα!!
Καλή Σταδιοδρομία!!
Πολλούς χαιρετισμούς από NY!!
Ελεονόρα Τέγου
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Ενότητα: Ρεπορτάζ - Συνέντευξη

Στρατιωτική Μουσική
► 190 Χρόνια Μουσικής

► Έκθεση Φωτογραφίας

Η έκθεση έλαβε χώρα στην Δημοτική
Πινακοθήκη Θ. Μάρκελλου από 18-25
Οκτωβρίου, με τίτλο «190 Χρόνια
Στρατιωτικής Μουσικής». Την επισκεφτήκαμε και ήρθαμε σε επαφή με τον
κύριο Παναγιώτη Ντιντή (μέλος της
Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων,
πτυχιούχο μουσικό με ειδίκευση σε
ενοργάνωση πνευστών και διεύθυνση
μπάντας), ο οποίος μας έδωσε πληροφορίες σχετικά με την έκθεση και
μας έκανε την ξενάγηση.
Ερ: Πότε έγινε η έναρξη της έκθεσης;
Απ: Τα εγκαίνια έγιναν στις 18 Οκτωβρίου και εκεί παρουσιάστηκαν αρχειακό υλικό και φωτογραφίες από τον
λοχαγό του Μ.Σ Μανιάτη Αθανάσιο και
αρχιλοχία του Μ.Σ Νίνο Γεράσιμο.
Ερ: Ποιός έκανε το ξεκίνημα για την
υλοποίηση της έκθεσης αυτής;
Απ: Ήταν μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Δημοτικής Φιλαρμονικής
Τρικάλων σε συνδιοργάνωση με την
περιφερειακή ενότητα και τον δήμο
Τρικκαίων.
Ερ: Ποιο θέμα θίγει και προβάλλει η
έκθεση;

Απ: Το θέμα της έκθεσης είναι η ιστορία της στρατιωτικής μουσικής από
την ίδρυσή της το 1825 μέχρι σήμερα
και προβάλλει φωτογραφίες και αρχειακό υλικό της στρατιωτικής μουσικής
και της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων. Φωταγραφικό και ιστορικό
υλικό έχει δωθεί από τη Διεύθυνση
Μουσικής Γενικού Επιτελείου Στρατού
ενώ τα υπόλοιπα εκθέματα μας έχουν
δωθεί από τη Δημοτική Φιλαρμονική
Τρικάλων και το ΓΣΣ. Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια περιηγηθήκαμε στο
χώρο ενώ πληροφορηθήκαμε για εν-

διαφέροντα πράγματα όπως ότι
υπήρξαν 4 πρωτεργάτες για την
ίδρυση πρώτης μπάντας, 3 εκ των
οποίων είναι: ο Μιχαήλ Μάγγελ και
τα αδέρφια Ιωσήφ και Σπυρίδων Καίσαρης οι οποίο κατάγονταν από την
Κέρκυρα και ήταν μαθητές του Μαντζάρου.
Μας έγινε γνωστό πως στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες (25 Μαρτίου 1896) έπαιξε μουσική
για 1η φορά στρατιωτική μπάντα μαζί
με την μπάντα του ναυτικού και της
Κέρκυρας και ότι την περίοδο των

Βαλκανικών πολέμων η μπάντα του
στρατού βρισκόταν πάντα σε μπροστινή θέση.
Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την περίοδο του Α’ Παγκοσμίου πολέμου η
Ελληνική μπάντα παραδώθηκε
στους Γερμανούς λόγω του ότι δεν
επιθυμούσε να παραδωθεί στους
Βούλγαρους, ενώ Εκστρατευτικό
Σώμα και η μπάντα του πήγαν στην
Κορέα το 1950.
Επίσης ενημερωθήκαμε πως ο διοικητής Γεώργιος Μαύρος ο οποίος
υπηρέτησε στο Α’ σώμα Τρικάλων
ήταν αυτός όπου έγραψε και των ύμνο
των Τρικάλων και ήταν πολυζητημένος από άλλες περιοχές.
Επιπρόσθετα μάθαμε πως οι
μπάντες ψυχαγωγούσαν επίσης και
πήγαιναν σε πολλά μέρη στο εξωτερικό ενώ επίσης λάμβαναν μέρος σε
παρελάσεις των ομογενών αλλά και
σε διάφορα φεστιβάλ. Φορούσαν ευζωνική στολή και έπαιζαν μουσική σε
διάφορες εκδηλώσεις όπως π.χ. Χριστούγεννα.
Το 1873 στο Λονδίνο έγινε η 1η παρτιτούρα του Εθνικού Ύμνου με δαπάνη των ομογενών και της Κύπρου
ενώ η διασκεύη του έγινε από τον διευθυντή του Μουσικού Σώματος Μαργαρίτη Καστέλλη ο οποίος έγραψε και
το εμβατήριο «Θεσσαλία».
(συνέχεια στη σελίδα 5)

Ενότητα: Ρεπορτάζ - Συνέντευξη

Εστίες πολιτισμού
► Δημοτικό Λαογραφικό

Σελίδα: 5

Μουσείο & Δημοτική Πινακοθήκη Τρικάλων
(1812-1889), με σκοπό να στεγάσει τη
Σχολή Τρίκκης.
Χωρίζεται σε επιμέρους πτέρυγες οι
οποίες είναι οι εξής :
-- Πτέρυγα του Μενέλαου Καταφυγιώτη
-- Πτέρυγα του Δημήτρη Γιολδάση
-- Πτέρυγα έργων διαφόρων ζωγράφων
Εμείς ασχοληθήκαμε αποκλειστικά
με την Πινακοθήκη Θεόδωρου Μάρκελλου.
Η Πινακοθήκη του ζωγράφου Θεόδωρου Μάρκελλου δημιουργήθηκε
το 1988. Τα έργα επέλεξε και δώρισε
προσωπικά ο καλλιτέχνης. Ο Θ.Μάρκελλος σπούδασε στη Σχολή Καλών
Τεχνών και συνέχισε τις σπουδές του
στη Μαδρίτη και το Παρίσι, ενώ
έλαβε πολλές τιμητικές διακρίσεις για
τις εκθέσεις του. Η θεματολογία της
συλλογής του κινείται κυρίως στην
τοπογραφία του ελλαδικού χώρου,

Τέλος μάθαμε για το γνωστό σε
όλους εμβατήριο «Μακεδονία Ξακουστή». Η 1η διασκευή έγινε από τον
αντισυνταγματάρχη Μουσικού Σώματος Ε.Α. και τον πρώην γενικό διευθυντή Μουσικού Σώματος, Φίλιππο
Γκίτσα, ο οποίος ήταν Τρικαλινός,
αλλά η συνηθισμένη διασκευή είναι
αυτή του Ιπποκράτη Αθανασιάδη.
Επιπλέον θαυμάσαμε και διάφορα
εκθέματα που βρίσκονταν στο χώρο,
όπως ήταν διάφορες στολές της Φιλαρμονικής κατά εκατονταετίες,δίσκους με διάφορα εμβατήρια,την
παρτιτούρα του Εθνικού Ύμνου και
διάφορες φωτογραφίες της Φιλαρμονικής Τρικάλων.
Παράλληλα και με κίνητρο την επίσκεψη μας στην έκθεση αναζητήσαμε
πληροφορίες σχετικά με τη Δημοτική
Πινακοθήκη αλλά και για το Λαογραφικό Μουσείο Τρικάλων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Το Δημοτικό Λαογραφικό Μουσείο
Τρικάλων ιδρύθηκε το 1991 και λειτουργεί στην οδό Γαριβάλδη 6. Εκεί
εκτίθενται αντικείμενα καθημερινής
χρήσης, λαικής τέχνης, ενδυμασίες,
εργαλεία παραδοσιακών επαγγελμάτων από τα τέλη του 18ου αιώνα έως
τα μέσα του 20ου. Στη συλλογή επίσης περιλαμβάνονται φωτογραφίες
και έντυπα της ίδιας περιόδου, ενώ το
μουσείο, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Λαογραφικού Μουσείου,
διοργανώνει εκδηλώσεις και αναβιώσεις παραδοσιακών εθίμων.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η Δημοτική Πινακοθήκη του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της
Δ/νσης Παιδείας και Πολιτισμού του
Δήμου Τρικκαίων, στεγάζεται στο
ιστορικό κτίριο της Δωροθέας Σχολής
που ιδρύθηκε το 1875-6 από τον εκ
Βεντίστης ιεράρχη Δωρόθεο Σχολάριο

με θέματα από την ύπαιθρο αλλά και
από αστικές διαμορφώσεις, ενώ επίσης περιλαμβάνονται προσωπογραφίες και αποδόσεις νεκρής φύσης. Η
πινακοθήκη στεγάζεται στο χώρο του
Λαογραφικού Μουσείου Τρικάλων.
Αλεξάνδρα Σουλιώτη
Ελευθερία Πολυγένη
Μαρία Τσώλα
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Νέοι και Πολιτική
► Είναι οι νέοι αδιάφοροι και γιατί ;
Σε μια εποχή γοργών ρυθμών όπου
ο καθένας με τις πράξεις του δικαιώνεται ή όχι στις συνειδήσεις των
άλλων, οι πολιτικοί έρχονται με τις
πράξεις τους ή την απραξία τους, όχι
μόνο να μην δικαιώνονται στην συνείδηση των πολιτών, αλλά να απαξιώνονται τελείως κυρίως από τους νέους.
Η πολιτική ως καθεστωτική και ενεργητική διαδικασία στην οποία συμμετέχουν εξίσου άρχοντες και αρχόμενοι
απαξιώνονται στα μάτια των νέων
από τους λειτουργούς της, τους πολιτικούς. Οι νέοι, όλοι εμείς, βιώνουμε
καταστάσεις ανελευθερίας σχεδόν ή,
με πιο ήπια έκφραση, στέρησης των
βασικών δικαιωμάτων μας. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά εντάσεις, προβληματισμούς, εντασσόμαστε σε μια
κοινωνία δυσλειτουργική, μια κοινωνία οικονομικών αδιεξόδων που έχει
αντίκτυπο στις ζωές μας, στην οικογένεια μας, στον ευατό μας, στα όνειρά
μας, στην μελλοντική μας εξέλιξη.
Ακούμε για τεχνολογική επανάσταση, πληροφορούμαστε για την εκπαιδευτική πραγματικότητα άλλων
συνομηλίκων μας σ΄ άλλες χώρες,
ενώ εμείς δεν μπορούμε λόγω οικονομικής δυσπραγίας να απολαύσουμε
τα τεχνολογικά αγαθά, δεν βιώνουμε
μία ήπια εκπαιδευτική καθημερινότητα
αλλά μια ξέφρενη, για τα μέτρα ενός
λογικού όντος με συγκεκριμένες σωματικές και διανοητικές αντοχές, ένα
εκπαιδευτικό παρόν που υπόσχεται
μία θέση στην καρέκλα του σπιτιού, ή
μία αμισθί εργασία-εκμετάλλευση.
Ο νέος έχει ανάγκη να ρίξει ευθύνες για τη φίμωση που υφίσταται σε
κάποιον. Σε ποιον; Στους γονείς του;
Μα εκείνοι αγωνίζονται με ό,τι μπορούν να τους εξασφαλίσουν τα προσόντα για μια καλή θέση στο μέλλον,
μια θέση αναπαυτική, καλύτερη από
τη δική τους, μια θέση σ΄έναν ζεστό,
όμορφο, λαμπερό ήλιο. ''Μάθε παιδί
μου γράμματα,'' είναι το σύνθημα, και
το παιδί αναλώνεται σε ξένες γλώσσες
και άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες για να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες. Φτάσαμε
δυστυχώς στην εποχή που οι γονείς
αδυνατούν πλέον να '' προσκομίσουν''
τα παιδιά, εμάς δηλαδή, με τα προσόντα- προϋποθέσεις για ένα καλό,
γεμάτο πολιτισμό μέλλον. Σε λίγο, το
μόνο που θα δίνει ο γονιός στο παιδί
του, θα είναι η ευχή του!
Ποιόν λοιπόν να κατηγορήσει ο
νέος για την ατυχία του; Τους πολιτι-

κούς! Αυτοί έφεραν την χώρα σ' αυτή
την κατάσταση, αυτοί δεν μας αφήνουν να ονειρευτούμε! Όλοι; Όχι βέβαια. Δεν θέλω απ΄ αυτό το βήμα να
κατηγορήσω ευσυνείδητους πολίτες.
Θέλω όμως να εκφράσω την γενικευμένη αμφισβήτηση απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα. Περιγράφω τα
φαινόμενα δυσπιστίας προς την πολιτική θέληση για ανατροπή των κακών
κειμένων. Δεν μπορώ να κρύψω την
αδιαφορία σχεδόν πολλών συνομιλητών μας, για την πολιτική και τις πολιτικές, δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό
δεν είναι πρόβλημα για μια δημοκρατική κοινωνία σαν την δική μας; Είναι,
απαντώ εγώ, και πώς λύνεται αυτό;
Με κοινές ενέργειες. Βλέποντας εμείς
το πολιτικό σύστημα εν γένει να δραστηριοποιείται προς όλες τις κατευ-

θύνσεις, αποδίδοντας τα ίσα σε
όλους, επιτυγχάνοντας μεταρρυθμίσεις σε βασικούς τομείς, κυρίως στην
εκπαίδευση, στην υγεία και στα δημοσιονομικά. ''Έργω και όχι λόγω'' κτίζονται οι σχέσεις. Πρέπει να γίνει
κατανοητό ότι τον νέο τον πείθεις με
τις πράξεις σου και όχι με τα λόγια
σου. Το σχολείο είναι βασικός κρίκος
συνδετικός των νέων με την πολιτική,
τόσο με την διδασκαλία περί των θεσμών και της δημοκρατίας, όσο μέσω
αυτής της Βουλής, των Εφήβων.
Μεταξύ άλλων, οφείλουμε να δούμε
όλοι το θέμα-πρόβλημα της σχέσης
νέου-πολιτικής και ιδιαίτερα οι αρμόδιοι ν φροντίσουν για την επιστροφή
της εμπιστοσύνης των νέων και την
αισιοδοξία στο μέλλον.
Παπαθανασίου Κωνσταντίνα
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Γνῶθι σαὐτόν
► Selfies
σχέσεις, διότι εκφράζει αυτά που αισθάνεται πιο εύκολα. [αυτογνωσία =
αυτοανάλυση=αυτοσυνείδηση].
Σε αντίθεση, η σύγχρονη κοινωνία
μας χαρακτηρίζεται από επιφανειακές
σχέσεις , διότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται περισσότερο για το “φαίνεσθαι” παρά για το “είναι”. Οι γνωστές
σε όλους “selfies” αποτελούν τρανταχτό παράδειγμα στην έκλυση ηθών
στις μέρες μας. Με τις selfies ο καθένας δείχνει τα εξωτερικά του προσόντα και χαρακτηριστικά χωρίς
όμως να γίνεται κατανοητό από τους
συνανθρώπους του τα εσωτερικά του
χαρακτηριστικά και ο ψυχικός του κόσμος. Θεωρώ ότι οι selfies αντιστρατεύονται τη σωκρατική αυτογνωσία.
Τα selfies διαμορφώνουν μία ψευδεπίγραφη εικόνα για τον εαυτό μας,
αναπαραγάγουν μια εικονική αντίληψη οδηγώντας τα άτομα σε στάσεις
μόδας, αυτοπροβολής και ναρκισσιστικής νοοτροπίας. Πέρα βέβαια από
την απαθανάτιση προσωπικών ή και
ομαδικών στιγμών το άτομο εθίζεται
στη φευγαλέα ικανοποίηση του “εγώ”
και όχι σε βαθύτερη ανάλυση των
προσωπικών χαρακτηριστικών.
Διαλεσιωτης Στέφανος
Αγναντης Σωτήρης

Κατά τον Σωκράτη «γνώθι σ’
αυτόν» σημαίνει το πόσο καλά γνωρίζει κανείς τον εαυτό του. Ο κάθε άνθρωπος κρίνεται απαραίτητο να έχει
καλή σχέση με τον εσωτερικό του ψυχισμό, να μπορεί να κατανοεί τα θετικά του χαρακτηριστικά αλλά και
εκείνα στα οποία υπολείπεται. Σκοπός
της αυτογνωσίας είναι να έχει το
άτομο την ικανότητα βελτίωσης των
σημείων αυτών, τα οποία θεωρεί ότι
πρέπει να αλλάξει.
Ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τον
εαυτό του και διακατέχεται από το αίσθημα της αυτογνωσίας έχει τη συνείδηση του καθαρή και του είναι πιο
εύκολο να συνάψει διαπροσωπικές

Σελίδα: 8

Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Κατά φαντασίαν ...ασθενής;
► Νέοι και Κατάθλιψη

«Θα μπορούσε να είναι χειρότερα»,
«Το κάνεις μόνο για να τραβήξεις προσοχή», «Σιγά πως κάνεις έτσι, δεν
έγινε και τίποτα τραγικό, θα μπορούσες να είσαι αλήθεια άρρωστος»,
«Δεν έχεις κατάθλιψη, τι προβλήματα
μπορεί να έχεις σε τέτοια ηλικία;».
Αυτές είναι μερικές από τις πιο συνήθεις απαντήσεις που μπορεί να λάβει
ένα άτομο της ηλικίας μας αν διανοηθεί να μιλήσει σε κάποιον ανοιχτά και
να παραδεχθεί ότι έχει κατάθλιψη.
Γιατί όμως οι περισσότεροι άνθρωποι αρνούνται να πιστέψουν ότι ένας
έφηβος μπορεί να πάσχει από κατάθλιψη; Για τον ίδιο λόγο που δεν πιστεύουν και έναν έφηβο όταν τους λέει
ότι είναι ερωτευμένος. Είστε νέοι, δεν
ξέρετε τι θέλετε, δεν έχετε ωριμάσει
ακόμα και τέλος πάντων δεν έχετε κανένα απολύτως λόγο να μην πετάτε
συνεχώς στα σύννεφα.
Μεγαλύτερη δυσκολία όμως παρουσιάζεται στην αναγνώριση και αποδοχή
της ασθένειας . Σπάνια οι γονείς διακρίνουν ή είναι σε θέση να αναγνωρίσουν
τα συμπτώματα με αποτέλεσμα ο το
παιδί να μην λαμβάνει έγκαιρα την κατάλληλη θεραπεία και η κατάσταση του
να επιδεινώνεται. Αρνούνται να αποδεχθούν ότι το παιδί τους μπορεί να
πάσχει από μια ψυχική ασθένεια και οι
τυχόν περίεργες συμπεριφορές ερμηνεύονται ως ‘παρενέργεια’ της εφηβείας. Τα σωματικά δε συμπτώματα
όπως αϋπνία, συνεχής κούραση,

πόνοι στις αρθρώσεις και αυξομειώσεις στο βάρος οφείλονται στο γεγονός ότι είμαστε στην ανάπτυξη ή στις
ατελείωτες ώρες που περνάμε μπροστά σε αυτό το ρημάδι τον υπολογιστή.
Σίγουρα, η εφηβεία είναι μια δύσκολη
περίοδος. Όλες οι αλλαγές με τις οποίες
με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι (
βλέπε σωματικές, κοινωνικές, καινούριο σχολείο, καινούριο φίλοι), σε συνδυασμό με τις υψηλές απαιτήσεις από
το σχολείο και τις ακόμη υψηλότερες
προσδοκίες των γονέων δημιουργούν
πολλές φορές αισθήματα άγχους,
απελπισίας ή ακόμα και ενοχής αν
τυχόν και δεν αριστεύσουμε σε όλα όσα
κάνουμε. Γιατί το όλα περιλαμβάνει
συχνά δύο ξένες γλώσσες (γιατί πως
θα βγει το παιδί αργότερα στο εξωτερικό;), κάποιο μουσικό όργανο (γιατί
πρέπει να διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες μέσω της τέχνης),
αθλήματα (γιατί όπως έλεγαν και οι αρχαίοι υμών πρόγονοι ‘νοῦς ὑγιής ἐν
σώματι ὑγιεῖ’) και τα απαραίτητα πλέον
φροντιστήρια για το σχολείο (γιατί πανελλήνιες έρχονται, έτσι απροετοίμαστοι θα πάμε;). Όσο για ξεκούραση;
Νέοι ήμαστε! Τι ανάγκη έχουμε; Αντέχουμε! Θα ξεκουραστούμε αργότερα!
Σε αντίθεση λοιπόν με τις αμερικάνικες ταινίες που βλέπουμε όπου οι
μαθητές μπορούν να πάνε στο σχολικό σύμβουλο, ο οποίος είναι πάντα
πολύ κουλ και κοντά στους νέους, και
να μιλήσουν για ό,τι το τους απασχο-

λεί, εδώ το ρόλο του ψυχολόγου τον
αναλαμβάνει ο καλύτερος σου φίλος
που ναι μεν έχει όλη την καλή διάθεση να βοηθήσει αλλά όσο να’ναι
του λείπετε ένα πτυχίο. Από την άλλη
όμως είναι και ο (απόλυτα δικαιολογημένος) φόβος να παραδεχθείς
ανοιχτά ότι έχεις κατάθλιψη γιατί οι
αντιδράσεις που θα λάβεις ποικίλουν.
Μπορεί βέβαια να μην σου μιλήσουν
αυτοπροσώπως για αυτό, είναι όμως
σχεδόν σίγουρο ότι θα αλλάξει ο τρόπος με τον όποιο σε κοιτάζουν και
σου μιλάνε με αποτέλεσμα νιώθεις
ετοιμοθάνατος.
Συμπέρασμα; η κατάθλιψη είναι
πολύ πραγματική, όσο και αν προσπαθούν μερικοί να πείσουν τους
υπόλοιπους ή και τον ίδιο τον εαυτό
του για το αντίθετο, και ο αριθμός των
νέων που πάσχουν από αυτήν το ίδιο
και πολύ υψηλός για να παραβλεφθεί.
Και για τους δύσπιστους, ας μιλήσουμε με ποσοστά. Έρευνες υποστηρίζουν ότι 10% των εφήβων στις
βιομηχανοποιημένες χώρες είναι καταθλιπτικοί ενώ μέχρι και 20% των
εφήβων μπορεί να επηρεάζονται από
κατάθλιψη ενώ τα ποσοστά αυξάνονται συνεχώς.
Το να πάσχει κανείς από κατάθλιψη
δεν είναι εύκολο, σε καμία περίπτωση
δεν είναι ντροπή, ενώ απαιτεί τεράστια δύναμη και κουράγιο για να το
ξεπεράσεις.
Λαζαρίνα Κωνσταντίνα
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Βιντεοπαιχνίδια
► Η πορεία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών
Βιντεοπαιχνίδι. Μια ξενόφερτη λέξη με
την οποία εννοούμε ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, το οποίο περιλαμβάνει αλληλεπίδραση με μια διεπαφή χρήστη, δηλαδή η
επικοινωνία του βιντεοπαιχνιδιού με τον
άνθρωπο, με σκοπό την παραγωγή οπτικής ανάδρασης σε μια συσκευή βίντεο. Η
λέξη βίντεο στο βιντεοπαιχνίδι παραδοσιακά αναφερόταν σε μια συσκευή εμφάνισης γραφικών raster. Πλέον, με την
δημοφιλή χρήση του όρου βιντεοπαιχνίδι,
εννοείται ένα παιχνίδι που μπορεί να παιχτεί σε κάθε τύπο συσκευής.
Πως τα παιχνίδια "μπήκαν" στη ζωή μας;
Κονσόλες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά, pda, είναι οι κύριες συσκευές που
μπορεί κάποιος να απολαύσει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι πλέον. Στα πιο καινούρια
παιχνίδια πλέον μπορούμε να δούμε εντυπωσιακά χρώματα ,υπέροχους φωτισμούς
και σκιάσεις σε πολύ υψηλές αναλύσεις και
με δεκάδες περιφερειακά να προσφέροντα
ειδικά για τους gamers.
Αλλά από που άρχισαν όλα αυτά;Πώς
έγινε αυτή η αρχή που μας οδήγησε πλέον
να είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους
τρόπους ,οικιακής και μη, διασκέδασης ειδικά για τους μικρότερους σε ηλικία;Τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια κάποτε δεν ήταν
όπως σήμερα. Έχουν μια μακροχρόνια
εξελικτική πορεία η οποία έχει περάσει αρκετά στάδια μέχρι να ωριμάσει, με καταστροφικά πολλές φορές αποτελέσματα για
τις εταιρίες.
Οι κύριες περίοδοι και η πορεία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών:
• Πρώτη γενιά (1972–1976)
• Δεύτερη γενιά (1977–1982)
• Η διάλυση της βιομηχανίας το 1983
• Τρίτη γενιά (1984–1992)
• Τέταρτη γενιά (1993–1996)
• Πέμπτη γενιά (1997–2002)
• Έκτη γενιά (2003–2006)
• Έβδομη γενιά (2004–2009)
Όπως είναι φυσικό δεν ξύπνησε μια
μέρα ο κόσμος και τα βρήκε όλα μπροστά
του. Για να απολαμβάνουμε σήμερα τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια με τόσους πολλούς
τρόπους υπήρξε μία “σειρά”.
Η πορεία τους είχε ως εξής:
• Μεγάλους υπολογιστές Ξεκινήσανε σε
μεγάλους υπολογιστές πανεπιστημίων.
• Μίνι υπολογιστές (mini-computers) Αρχικά και αυτοί από πανεπιστήμια.
• Καμπινες (Arcade cabinets) Που ήταν και
η πρώτη ουσιαστική επαφή του κόσμου με
τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
• Κονσόλες Με σχεδόν ταυτόχρονη κυκλοφορία με τα arcade cabinets απλά με διαφορά 6 μηνών.
• Φορητές κονσόλες Μία χαρακτηριστική
εταιρεία είναι η NINTENDO.
• Οικιακοί υπολογιστές ξεκινώντας με παιχνίδια που έφτιαχναν οι ίδιοι ο χρήστες.
• Online gaming
Το πρώτο ηλεκτρονικό παιχνίδι (1947)
Το πρώτο γνωστό ηλεκτρονικό παιχνίδι

που κατασκευάστηκε ποτέ, δημιουργήθηκε
από τους Thomas T. Goldsmith Jr. και Estle
Ray Mann μόλις το 1947.Το παιχνίδι ήταν
ένας εξομοιωτής πυράυλων πάνω σε μια
crt οθόνη της τότε εποχής. Ο πύραυλος κατευθυνόταν από τον "χρήστη" με αναλογικά
και όχι ψηφιακά κυκλώματα. Μάλιστα ο
στόχος δεν εμφανίζονταν στην οθόνη μιας
και δεν γινόταν, αλλά ήταν κουκκίδες σε
επικαλύμματα πάνω από την οθόνη.
Η πρώτη ψηφιακή παιχνιδομηχανή
(1951). Η επόμενη γνωστή “παιχνιδομηχανή” είχε δημιουργηθεί με τον αυτοσκοπό
να “παίζει” παιχνίδια, συγκεκριμένα για να
μπορεί κάποιος να παίξει το μαθηματικό
παιχνίδι NIM.Ο υπολογιστής λεγόταν NIMROD και παρουσιάστηκε το 1951 στο φεστιβάλ της Βρετανίας. Χρησιμοποιούσε για
οθόνη ένα πάνελ από φώτα και ήταν ουσιαστικά η πρώτη ψηφιακή παιχνιδομηχανή.
Το πρώτο οικιακό game (1961)
To 1961, oι φοιτητές του (MIT Martin
Graetz), Steve Russell, και Wayne Wiitanen έφτιαξαν το παιχνίδι Spacewar. Το
παιχνίδι παίζονταν στον υπολογιστή του
1960, DEC PDP-1 και χρησιμοποιούσε για
οθόνη έναν παλμογράφο. Σίγουρα ήταν
ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι στην ιστορία
των βιντεοπαιχνιδιών μιας και κάνει το ένα
βήμα παραπάνω δείχνοντας ένα πρώτο
δείγμα γραφικών και ενός πιο πετυχημένου εξομοιωτή από τα προηγούμενα. Μάλιστα το παιχνίδι είχε και παράγοντες να
επηρεάζουν τα σκάφη, με αρχικό αυτόν
της βαρύτητας.Όπως προδίδει και το
όνομα του, το παιχνίδι περιείχε δύο διαστημικούς πυραύλους, τα «Wedge» και
«Needle», που πήραν τα ονόματα τους
από το σχήμα τους. Ο σκοπός του παίκτη
ήταν απλά να πυροβολεί το εχθρικό σκάφος μέχρι αυτό να καταστραφεί. Το παιχνίδι έγινε ακόμα πιο σύνθετο στη
συνέχεια, και δε θα προκαλούσε αυτή την
εθνική μανία των Αμερικάνων με αυτό, αν
η DEC δεν αποφάσιζε να το ενσωματώσει
στους υπολογιστές της. Τελικά το παιχνίδι
ξεχάστηκε, μετά από καιρό βέβαια…
Η Χρυσή εποχή των Arcade Games
Μετά από μια «ήσυχη», ας πούμε πε-

ρίοδο, τα Arcade Games γνώρισαν τη μεγάλη τους αναλαμπή στη δεκαετία του ’70
όταν δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια
βρήκαν το φως της δημοσιότητας. Πρώτο,
το περίφημο Space Invaders, από την ιαπωνική Taito, έθεσε νέα επίπεδα στο κοινωνικό gaming αφού ήταν το πρώτο που
ενσωμάτωνε high score. Αν και γενικά το
παιχνίδι δε σημείωσε τρομακτική επιτυχία,
κατόρθωσε να αναγκάσει την ιαπωνική κυβέρνηση να αύξησει την παραγωγή κερμάτων, αφού στην Ιαπωνία για ένα
δεκάλεπτο παιχνιδιού, κόστιζε 100 γιέν,
ένα από τα πιο δυσεύρετα κέρματα στη
χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Από την
άλλη πλευρά, η Atari έδωσε στους
gamers, τον πρώτο αξιέπαινο προσομοιωτή ποδοσφαίρου, το Atari Football. Αυτό
ήταν το πρώτο ποδοσφαιράκι με κυλιόμενη οθόνη, ενώ χρησιμοποιούσε αναλογικό πλήκτρο για χειρισμό. Οι πωλήσεις
του Atari Football ήταν παρόμοιες με αυτές
του Space Invaders, έως ότου τη λήξη της
σεζόν στην Αμερική το 1979.
Η γέννηση του PacMan και του Pole Position
Παρόλο που το Space Invaders αποτελούσε έμπνευση για πολλά άψογα παιχνίδια, η Namco ήταν αυτή που άλλαξε
παγκοσμίως τα δεδομένα.Το 1977, προσέλαβε τον Toru Iwatani έναν φαν του ξεχασμένου πλέον Pinball.Ο Iwatani θέλησε να
δημιουργήσει ένα arcace, όχι βασισμένο
στη βία, αλλά να πήγαινε και στα δύο
φύλα. Κατέληξε στη δημιουργία 240 τελειών σε έναν παραλληλόγραμμο χώρο, με
εμπόδια ανάμεσα τους, μια ντουζίνα «φαντάσματα» να τριγυρνούν, τέσσερις σφαίρες
που έδιναν παραπάνω δυνάμεις, και έναν
ήρωα σε σχήμα πίτσας χωρίς ένα κομμάτι.
Πηγές
• h t t p : / / w w w. g a z z e t t a . g r / w e e k e n d journal/article/851335/ta-10-kalytera-pcpaihnidia-olon-ton-epohon
•http://pcgameshistory.blogspot.gr/
•https://sites.google.com/site/icsdvideogames/home/orismos_kai_istoriko
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Μυστικά Ομορφιάς
► Οι Αρχαίες

Τις γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα,
και ιδιαίτερα τις Αθηναίες, τις ενδιέφερε πάρα πολύ η προσωπική υγιεινή
και ο καλλωπισμός όπως και τους
υπόλοιπους ανθρώπους όλων των
κοινωνικών τάξεων. Πολλά καλλυντικά προσώπου τα πήραν οι Ελληνίδες από ανατολικούς λαούς. Στα
καλλυντικά της αρχαίας Ελλάδας
υπήρχε μια ευρεία ποικιλία πουδρών
αλλά και ελαίων που ορισμένες φορές
ήταν ανακατεμένα με χρωστικές ουσίες είτε φυτικής είτε ορυκτής προέλευσης. Με τις χρωστικές αυτές
ουσίες υπήρχαν πολλά διαφορετικά
χρώματα όπως άσπρο, κόκκινο και
μαύρο.
Τα φρύδια τα μαύριζαν με τριμμένο
αντιμόνιο ή αλλιώς με καπνά και σκίαζαν τα βλέφαρα ελαφρά με φούμο (
κάρβουνο). Αρχικά τις βλεφαρίδες τις
έβαφαν με μαύρο χρώμα, ενώ στη συνέχεια με ένα μείγμα από ασπράδι
αυγού, αμμωνία και ρετσίνι (άσβολον).Στα μάγουλα και στα χείλη έβαζαν
σκόνη χένας, ρεάλγιο, ώχρα, χυμούς
από μούρα και άκανθα. Μερικά από
αυτά ήταν ανακατεμένα με κρέμες και
έλαια. Επιπρόσθετα, για να βάψουν το
πρόσωπο και τα χείλια χρησιμοποιούσαν μολύβια ή τη ρίζα του φυτού αλκέα
(μολόχα). Αρκετές, για την εποχή γυναίκες, διέθεταν όλα τα απαραίτητα για
τον καλλωπισμό εργαλεία παραδείγματος χάριν : τριχολαβίδες, μπουκαλάκια αρωμάτων και ουσιών. Διέθεταν
επίσης κρέμες με τις οποίες άσπριζαν
τα μάγουλα, ψιμύθια και έφτιαχναν μια
σπάνια αλοιφή από κιννάβαρι. Μάλιστα κάποιες γυναίκες κατασκεύαζαν
διάφορα καλλυντικά μόνες τους ή με τη
βοήθεια των φιλενάδων τους ενώ
υπήρχαν και φορές που ορισμένοι ειδικοί έρχονταν στα σπίτια τους. τα αγό-
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Ελληνίδες στον κόσμο της ομορφιάς

ραζαν από φαρμακέμπορους. Όλα
αυτά τα καλλυντικά τα μάλασσαν και τα
άπλωναν με σπάτουλες, κουτάλια και
διάφορα ραβδάκια από ξύλο, κόκκαλο
και ελεφαντόδοντο.
ΚΩΜΗ
Το συνηθισμένο χτένισμα των Ελληνίδων ήταν τα μακριά και πυκνά μαλλιά Για να είναι λοιπόν εύκαμπτα και
σκουρόχρωμα τα μαλλιά τους έβα¬ζαν
λάδι από μπουμπούκια δάφνης και κέ-

δρου. Φρόντιζαν από μόνες τους να
τα πλένουν, να τα λαδώνουν και να τα
χτενίζουν πολλές φορές με τη βοήθεια
δούλων ή φιλενάδων τους. Χαρακτηριστικό των εταίρων θεωρείται το βάψιμο των μαλλιών. Τα έπλεκαν
σχεδιάζοντας βοστρύχους και πλεξούδες, και ύστερα τα έπιαναν με καρφίδες (τσιμπιδάκια) και ταινίες. Οι
ελεύθερες γυναίκες δεν συνήθιζαν να
έχουν κοντό μαλλί γιατί αυτό ήταν ένδειξη πένθους ή αναγνώρισης γηρατειών. Τα μαλλιά των δούλων ήταν
πάντα κομμένα κοντά. Αργότερα άρχιζαν να τα χτενίζουν με ελαφρούς κυματισμούς ή να τα μαζεύουν σε κότσο
και τα στερέωναν με δίχτυα και κορδέλες. Η δημιουργικότητα τους, τους ενέπνευσε στο να στολίζουν τα μαλλιά
τους με όμορφα, φρέσκα λουλούδια ή
χρυσά λεπτά στέμματα. Τις κομμώσεις
τις επιμελούνταν σκλάβες. Ακόμα και
όσες είχαν ίσια μαλλιά, τα κατσάρωναν με μια στρογγυλή σιδερένια ή χάλκινη
ράβδο
που
ονομαζόταν
καλαμιστήρας. Γνωστή επίσης ήταν
και η χρήση της χτένας η οποία κατασκευαζόταν από μόλυβδο. Οι Αθηναίες έβαφαν τα μαλλιά τους ξανθά
καθώς ήταν το αγαπημένο τους
χρώμα, γι’αυτό άλλωστε συναντάμε
και το επάγγελμα της τριχοβάπτριας.
Ένα ακόμα διαδεδομένο χρώμα ήταν
και το κόκκινο. Για να κατασκευάσουν
τις βαφές των μαλλιών χρησιμοποιούσαν εκχυλίσματα φυσικών και ορυκτών αλοιφών που ήταν όμως και
επικίνδυνες συνταγές επειδή είχαν
βάση τον ανθρακικό μόλυβδο (στουπέτσι) και τον θειούχο υδράργυρο
(κιννάβαρι). Η πιο γνωστή και αγαπημένη ήταν η βαφή με χέννα πασπαλισμένη με χρυσό.
ΑΡΩΜΑΤΑ
Οι Αρχαίοι Έλληνες γενικά θεωρούσαν πώς τα αρώματα είχαν θεϊκή προέλευση και ότι ήταν σύμβολα των
θεών. Όπως πληροφορούμαστε από
την μυθολογία οι γυναίκες που παρασκεύαζαν τα αρώματα θεωρούνταν
μάγισσες όπως η Μήδεια, η Κίρκη και
η Ωραία Ελένη.
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Όσον αφορά τα κοσμήματα γνωρίζουμε ότι φορούσαν: τον έλικα που
είχε τρεις διαφορετικές ονομασίες, δηλαδή ψέλλα, όφεις, δράκοντας και η
ονομασία του καθοριζόταν από το
είδος της χαραγμένης παράστασης.
Φορούσαν επίσης περισφύρια ή χρυσάς πέδας πάνω από τους αστραγάλους, περιδέραια ή όρμους στον
τράχηλο και στο στήθος και τέλος φορούσαν ελλόβια, ερματαή ενώτια ή
ελικτήρας στα αυτιά (δηλαδή κάτι σαν
τα σημερινά σκουλαρίκια).
συνέχεια σελίδα 11
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► Πρωτοπορία στη γυναικεία περιποιήση

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΩΝ
ΡΩΜΑΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΟΔΑΣ
Το περιττό ήταν το πιο απαραίτητο
για τις Ρωμαίες στον καλλωπισμό
τους. Η τουαλέτα, τα κοσμήματα και το
βεστιάριο ήταν κομμάτι της καθημερινότητας τους και δεν είχαν τίποτα να
ζηλέψουν από τις σημερινές γυναίκες
στα μυστικά της ομορφιάς. Οι καθρέφτες ήταν χάλκινοι ή αργυροί και κάποιες φορές κατασκευασμένοι από
γυαλί με επάλειψη μολύβδου. Οι πολύ
πλούσιες γυναίκες που μπορούσαν
να περιφρονούν τα φθηνά δημόσια
λουτρά διέθεταν προσωπικό λουτήρα.
Τα είδη καλλωπισμού περιελάμβαναν
κτένες, περόνες, αλοιφές για το δέρμα
και κοσμήματα.
Περίτεχνα χτενίσματα και κοτσίδες
Η καθημερινή περιποίηση άρχιζε με
το χτένισμα. Η μόδα απαιτούσε περίτεχνα χτενίσματα σε αντίθεση με την
εποχή της αρχαίας Ελλάδας, που χαρακτηριζόταν από την απλότητα. Οι
Ρωμαίες αφιέρωναν πολύ χρόνο με τις
κομμώτριες και τις αισθητικούς και
ήταν αποφασισμένες ακόμη και να
υποφέρουν, όταν ξερίζωναν τις
άσπρες τρίχες. Η απειλή «θα σου
βγάλω το μαλλί τρίχα τρίχα» δεν τις φόβιζε, αρκεί να ήταν οι άσπρες! Η δουλειά ήταν σκληρή για τις αισθητικούς
της εποχής, που γίνονταν συχνά εύκολα θύματα, όταν είχαν να κάνουν με
απαιτητικές αριστοκράτισσες, που δεν
ήταν ικανοποιημένες από το αισθητικό
αποτέλεσμα των παρεμβάσεων. Τότε
ξέσπαγαν πάνω τους χωρίς οίκτο. Τα
μαύρα μαλλιά εισάγονταν από την
Ινδία σε τόσο μεγάλες ποσότητες που
είχαν μπει δασμοί στα τελωνεία.
Αποτρίχωση και περίτεχνα μακιγιάζ
από φυσικά υλικά
Τα καθήκοντα των κομμωτριών δεν

περιορίζονταν στο χτένισμα. Έπρεπε
να αποτριχώσουν την κυρία και να τη
βάψουν. Με λευκό χρώμα από κιμωλία έβαφαν το μέτωπο και τα μπράτσα. Με κόκκινο χρώμα πορφύρας

από κατακάθια κρασιού έβαφαν τα
μάγουλα και τα χείλη. Με μαύρο από
στάχτη και σκόνη αντιμονίου στις βλεφαρίδες και τον περίγυρο του ματιού.
Το «οπλοστάσιο της ομορφιάς» ήταν
κλειδωμένο στο ερμάριο του συζυγικού κοιτώνα, γιατί η τέχνη καλλωπίζει
τη γυναίκα μόνο όταν γίνεται κρυφά.
Κάθε πρωί, οι Ρωμαίες γυάλιζαν τα
δόντια τους με σκόνη από κοπανισμένα κέρατα ζώων. Η γυναίκα της
αρχαίας Ρώμης, βαφόταν το πρωί,
μετά το λουτρό και το βράδυ πριν κοιμηθεί. Έβαζε τα κοσμήματά της με τη

βοήθεια της κομμώτριας. Κρίκοι έμπαιναν στα μπράτσα ή τους αστραγάλους και περισκελίδες.
Περιζήτητα βαμβακερά και μεταξωτά
φορέματα
Το γυναικείο ένδυμα δεν ξεχώριζε
από το ανδρικό στη γραμμή, αλλά
στην ποιότητα του υφάσματος και τη
ζωντάνια των χρωμάτων. Αντί για λινά
και μάλλινα, οι γυναίκες προτιμούσαν
τα εισαγόμενα βαμβακερά από την Ινδίες, ειδικά την περίοδο που ο Αύγουστος είχε εξασφαλίσει ειρήνη με τους
Πάρθους και οι εξαγωγές μεταξιού
ήταν ανεμπόδιστες. Τα συγκεκριμένα
υφάσματα προσφέρονταν για βάψιμο
από ικανούς βαφείς. Η Ρωμαία περνούσε στα μαλλιά της μια πορφυρή
ταινία ή έναν κεφαλόδεσμο. Στο λαιμό,
τύλιγε μαντήλι. Από το μπράτσο κρεμόταν ένα πανάκι που χρησίμευε για
να σκουπίζει τον ιδρώτα. Στο ένα χέρι
κρατούσε μια βεντάλια από φτερά παγωνιού για να διώχνει τις μύγες. Στο
άλλο χέρι κρατούσε την ομπρέλα της,
εκτός από τις ημέρες που φυσούσε
πολύ. Το καλοκαίρι ή στις αθλοπαιδιές, δεν δίσταζαν να φορούν ενδύ-

ματα που μοιάζουν με το σημερινό
μπικίνι. Με όλη αυτή τη σπουδή οι
Ρωμαίες συγκέντρωναν τον θαυμασμό και ικανοποιούσαν τη φιλαρέσκειά τους, ωστόσο ο πολύπλοκος
καλλωπισμός παρέτεινε τον χρόνο
του ξυπνήματος σε σχέση με τους συζύγους τους. Λεπτομέρεια που λίγο
μάλλον τις απασχολούσε, αφού σπάνια είχαν δημόσιες υποχρεώσεις και
έβγαιναν κυρίως σε κοινωνικές περιστάσεις.
Πηγές:el.wikipedia.org
Καραγκούνη Βάσια
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Καστρίτης Γιάννης
► Ο προπονητής στην ομάδα των Τρικάλων BC Aries μας μιλά για τον ομάδικό αθλητισμό και το
επάγγελμα του προπονητή
Ερ:Γιατί επιλέξατε να ασχοληθείτε με
ένα ομαδικό άθλημα και όχι με ένα
ατομικό;
Απ: Δεν μπορώ να πω πως στην ηλικία των 7 που άρχισα να ασχολούμαι
με το μπάσκετ, υπήρξε από μέρους
μου συνειδητή επιλογή και διαχωρισμός των χαρακτηριστικών ανάμεσα
σε ένα ατομικό ή ομαδικό άθλημα.
Θεωρώ πως η ενασχόληση μου έχει
να κάνει καθαρά με το τι μου άρεσε να
παίζω περισσότερο στην μικρή αυτή
ηλικία και πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε
σίγουρα πως και τα υπόλοιπα παιδιά
της παρέας μου αγαπούσαν και παίζαμε το ίδιο παιχνίδι κάθε φορά που
είχαμε την ευκαιρία να συναντιόμαστε.
Ερ:Υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες
που αντιμετωπίζει ένας προπονητής
ομάδας σε σύγκριση με έναν personal
trainer ;
Απ: Σίγουρα κάθε προπονητής αντιμετωπίζει δυσκολίες, είτε ασχολείται με
ομάδα είτε είναι personal trainer, αυτό
που αλλάζει είναι η φύση των δυσκολιών. Το σημαντικότερο κομμάτι που
ένας προπονητής ομάδας πρέπει να
διαχειριστεί, είναι σε σύντομο χρονικό
διάστημα να καταφέρει να εμφυσήσει
το ομαδικό πνεύμα στο σύνολό του.
Αυτό αποτυπώνεται τόσο στο αγωνιστικό σκέλος, μέσω της απόδοσης της
ομάδας στους αγώνες, το σημαντικότερο όμως κομμάτι έχει να κάνει με τον
τρόπο διαχείρισης πολύ κακών ή πολύ
καλών αποτελεσμάτων, τα οποία μπορεί να αλλοιώσουν τον τρόπο σκέψης
και υποστήριξης στους κόλπους μιας
ομάδας. Μεγάλο ζητούμενο για τον
προπονητή ομαδικού αθλήματος, ίσως
μεγαλύτερο και από την απόδοση της
ομάδας, είναι στο συντομότερο δυνατό
χρονικό διάστημα όλα τα μέλη του συνόλου να αποκτήσουν τον ίδιο τρόπο
σκέψης, να συντονιστούν στον ίδιο
στόχο, βάζοντας την ομάδα πάνω απ’
όλους και να είναι έτοιμοι να υποστηρίζουν και να καλύπτουν συνεχώς ο
ένας τον άλλον. Ο προπονητής πρέπει
σε κάθε περίπτωση να λειτουργεί ως
πρότυπο για τους παίχτες του.
Ερ:Ισχύει αυτό που λένε πως οι Έλληνες προπονητές βγάζουν μεγαλύτερη
ανασφάλεια
λόγω
των
μηνυμάτων που εισπράττουν από το
περιβάλλον τους ;
Απ: Είθισται να λένε όντως πως το
περιβάλλον στο οποίο καλείται να εργαστεί και να δείξει το έργο του ο Έλληνας προπονητής είναι αρκετά
δύσκολο, λόγω κυρίως της έντονης
κριτικής που ασκείται σε κάθε ευκαιρία. Από την άλλη πρόκειται για ένα
επάγγελμα με μεγάλη έκθεση στον
κόσμο και μάλιστα σε έναν κόσμο με
εκρηκτική ιδιοσυγκρασία, όπως ο Έλληνας. Άρα κατά τη γνώμη μου όλο

αυτό που συμβαίνει είναι ως ένα σημείο λογικό, αν και πολλές φορές ξεπερνάει τα όρια. Το ζητούμενο για τον
προπονητή είναι να μην επιτρέπει σε
συνθήκες και άτομα να του δημιουργούν μεγαλύτερη πίεση από όση ο
ίδιος ασκεί στον εαυτό του καθημερινά
για να είναι παραγωγικός και αποτελεσματικός στη δουλειά του. Νομίζω
πως το ίδιο ισχύει για τον καθένα και
τους στόχους που θέτει, είτε πρόκειται
για κάποιον εργαζόμενο είτε για κάποιο μαθητή κλπ.
Ερ:Τι γίνεται όταν υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ των παικτών σε κάποια προπόνηση ή σε κάποιο αγώνα;
Ποια είναι η θέση σας; Πως αντιμετωπίζετε ένα τέτοιο γεγονός ως προπονητής της ομάδας και ως άτομο του
συνόλου;
Απ: Η ομάδα είναι σαν μία μεγάλη οικογένεια και μάλιστα μία οικογένεια
που συνήθως λειτουργεί κάτω από
συνθήκες πίεσης ως σύνολο και με
ανεβασμένους σφυγμούς ως μονάδες. Είναι απολύτως φυσιολογικό άρα
να υπάρξουν αρκετές στιγμές έντασης
στους κόλπους της. Περιστατικό από
περιστατικό διαφέρει και ομοίως διαφέρει και ο τρόπος χειρισμού του. Άλλοτε με αυστηρότητα, άλλοτε πιο
συγκαταβατικά, πάντοτε όμως με
αγάπη και γνώμονα μόνο το καλό της
ομάδας και πάνω απ’ όλα με δικαιοσύνη για όλους. Σε κάθε περίπτωση
πάντως η ομοιογένεια και η «χημεία»
μιας ομάδας χτίζεται μέσα από δυσκολίες και ανάλογα πως θα τις διαχειριστούν τα μέλη της.
Ερ:Έχετε υπάρξει ποτέ κάποια σύγκρουση μεταξύ σας και κάποιου παίκτη; Πως το αντιμετωπίσατε ; Αφήσατε
τον επαγγελματισμό στην άκρη και αντιδράσετε συμφωνά με τα συναισθήματα σας ή ο επαγγελματισμός είναι

πάνω απ’ όλα ;
Απ: Όπως είπαμε και πιο πάνω, σε
μια οικογένεια συμβαίνουν πολλά
πράγματα ανάμεσα στα μέλη της. Φυσικά και έχει υπάρξει τέτοια στιγμή. Το
ζητούμενο είναι να καταλαβαίνουν
άπαντες πως η ομάδα είναι πάνω απ’
όλους και κανείς δεν έχει το δικαίωμα
να λειτουργεί εγωιστικά μέσα στο σύνολο. Ακόμη και ο προπονητής αν έχει
κάνει κάποιο λάθος, οφείλει να το παραδεχτεί. Δεν τίθεται θέμα επαγγελματισμού, είναι θέμα δικαιοσύνης και
σωστού τρόπου λειτουργίας η διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Τις περισσότερες φορές πάντως όλα τα θέματα
λύνονται μετά από μια ήρεμη και ειλικρινή συζήτηση των «πρωταγωνιστών» του επεισοδίου.
Ερ:Χρειάζεται ιδιαίτερη αφοσίωση και
πολύχρονη εργασία προκειμένου να
καταξιωθεί κάποιος στο προπονητικό
χώρο ενός ομαδικού αθλήματος; Είναι
εύκολη ή δύσκολη η επαγγελματική
άνοδος σε αυτόν τον χώρο;
Απ: Χρειάζεται όση ακριβώς αφοσίωση και πολύχρονη εργασία χρειάζεται ο οποιοσδήποτε για να πετύχει
σε αυτό που κάνει. Πάνω απ’ όλα
χρειάζεται αγάπη για τη δουλειά σου.
Αν υπάρχει αγάπη τότε αυτά που στα
μάτια των άλλων φαίνονται θυσίες, για
εσένα είναι φυσιολογικά και τα κάνεις
με μεγάλη ευχαρίστηση. Απαιτείται
απόλυτη προσήλωση και μεθοδικότητα καθημερινά. Κάθε μέρα προσπαθείς να κάνεις ένα μικρό βήμα
προόδου προς τα εμπρός. Το σημαντικότερο που απαιτείται είναι ποτέ να
μην εγκαταλείπεις και να μην απογοητεύεσαι μετά από άτυχες στιγμές, αντιθέτως να συνεχίζεις να προσπαθείς
με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και
πάθος για αυτό που κάνεις.
Ερ: Υπάρξανε στιγμές στις οποίες
«φτάσατε» στο «αμήν» και θέλατε να
τα παρατήσετε; Τι συντέλεσε τελικά
στο να μην το κάνετε;
Απ: Νομίζω εμμέσως απαντήθηκε
στην πιο πάνω ερώτηση. Ακόμη και
αν δε φτάσεις στο σημείο να σκεφτείς
να τα παρατήσεις, έρχονται πολλές
στιγμές που δεύτερες και τρίτες σκέψεις περνάνε από το μυαλό σου σχετικά με το πόσο καλός είσαι σε αυτό
που κάνεις και τι αποτέλεσμα μπορείς
να έχεις. Είναι οι στιγμές ακριβώς που
θα χτίσουν το χαρακτήρα σου, που με
μεγάλη πίστη στον εαυτό σου και την
ομάδα σου πρέπει να συνεχίσεις να
δουλεύεις μεθοδικά, δίχως πανικό και
κυρίως εκτελώντας σωστά τα «βασικά» της δουλειάς σου.
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο
που μας διαθέσατε!
Γκορόγια Βασιλική
Καραγκούνη Βάσια
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Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Σκέψεις από μαθητη Γ’ Λυκείου
► Εξαντλητικοί

Είμαι μαθητής της Γ’ Λυκείου. Σε λιγότερο από 6 μήνες θα έρθω αντιμέτωπος με το “τέρας” των Πανελληνίων
εξετάσεων , 3 ώρες εξετάσεις οι
οποίες καθορίζουν τις επιλογές και κρίνουν το μέλλον της μαθητιώσας νεολαίας. Η πίεση μεγάλη , ενώ ο
ελεύθερος χρόνος μηδενικός. Πολλές
οι ώρες στο σχολείο και άλλες τόσες
το απόγευμα στα φροντιστήρια. Υπάρχουν μέρες που δεν γυρίζω σπίτι και το
φαγητό μου είναι ένα σάντουιτς. Ούτε

ρυθμοί ενός μαθητή

λόγος να σταματήσω τα φροντιστήρια.
Είναι η τελευταία μου χρονιά. Πρέπει
να πετύχω το στόχο μου αλλιώς θα
αναγκαστώ να φύγω στο εξωτερικό.
Καλή εμπειρία, δεν λέω, αλλά σαν τη
φοιτητική ζωή στην Ελλάδα πουθενά.
Συμπληρώνω δεν συμπληρώνω 6
ώρες ύπνο σε καθημερινή βάση ,
επειδή διαβάζω ως αργά. Πολλές
φορές κοιμάμαι στο θρανίο. Αισθάνομαι τόσο κουρασμένος και εξαντλημένος, που σκέφτομαι να πάρω

συμπληρώματα διατροφής όπως ο
Ποπάυ για να ανταπεξέλθω στο βεβαρημένο πρόγραμμα. Δεν υπάρχει
ελεύθερος χρόνος να πάω βόλτα με
τους φίλους μου, να πιώ ανέμελα το
καφεδάκι μου και να απολαύσω ένα
τσιγάρο. Με την κοπέλα μου δε βρισκόμαστε σχεδόν καθόλου. Άσχημο
πράγμα να μην μπορείς να απολαύσεις τον έρωτα. Όλα θυσία στο βωμό
των Πανελληνίων. Ζωή είναι αυτή!
Παρίσης Θεοχάρης

